
Konverzační soutěž v  ruském jazyce – školní kolo 

Termín školního kola: 14. února 2019  (čtvrtek)) 

1. –  6. vyučovací hod. 

Zahájení v 8.00 hod. v učebně č.44,  

pokračování ve studovně 

 

Kategorie: 

a) kategorie ZŠ a víceletých G - je určena žákům 8., 9. ročníků ZŠ a odpovídajících ročníků 

víceletých G; soutěž probíhá ve školním a krajském kole,  

b) kategorie SŠ I - je určena žákům všech typů středních škol, u nichž délka výuky ruského 

jazyka nepřesáhla 3 roky včetně; probíhá ve školním, krajském a ústředním kole 

 

c) kategorie SŠ II - je určena žákům všech typů středních škol, u nichž délka výuky ruského 

jazyka činí 3 roky a více, započítává se i výuka na ZŠ; probíhá ve školním, krajském a 

ústředním kole 

  

d) kategorie SŠ III - je určena žákům všech typů středních škol (včetně odpovídajících 

ročníků víceletých gymnázií), kteří měli či mají trvalou možnost souvisle komunikovat 

v daném jazyce mimo samotnou jazykovou výuku – probíhá ve školním, krajském a 

ústředním kole. 

Do kategorie SŠ III, stejně jako do ostatních kategorií, se nezařazují žáci, pro které je 

daný jazyk mateřským jazykem nebo žáci žijící v bilingvní (dvojjazyčné) rodině, tj. od 

narození jsou vychováváni v daném jazyce, takže ho mohou používat rovnocenně jazyku 

mateřskému. 

Obsah soutěže: 

• Poslech s porozuměním – přímý nebo zprostředkovaný ( např. přehrávač CD ) 

poslech monologického nebo dialogického textu.  

Kontrola porozumění – písemně ( test s výběrem odpovědí ). 

 

• (Čtení s porozuměním – jen v krajském kole) 

 

• Konverzace se členy soutěžní poroty na dané téma. 

Nejprve se žák představí ( jméno, škola, město ... ), poté začne konverzace na 

vylosované téma. 

Komise konverzaci řídí, jde o besedu s monologickými projevy žáka, nikoliv pouze 

o monolog žáka. 

 

• Řešení jazykových situací za pomoci obrázků a zadané situace.  

 

 



Konverzační témata pro kategorii SŠ I 

1. Rodina 

2. Škola 

3. Volný čas a zájmy 

4. Cestování a prázdniny 

5. Obchody a  nákupy  

 

 

Konverzační témata pro kategorii SŠ II, SŠ III  

1. Místo, kde bydlím a studuji 

2. Bydlení 

3. Kulturní život 

4. Tradice a svátky 

5. Nákupy a móda 

6. Doprava, cestování a prázdniny 

 

Co se hodnotí: 

➢ pohotovost a kreativita odpovědí 

➢ bohatost slovní zásoby 

➢  výslovnost 

➢  gramatická správnost 

➢ adekvátnost reakcí 

 

Členové poroty:  Mgr. Vlasta Vidrnová 

    Mgr. Hana Králová 

    Mgr. Irina Beznosova 

 

Mgr. Vlasta Vidrnová – organizátorka soutěže 


